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 ส่วนที่  ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
๑. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๑.๑  สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการ

ประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาคมตำบล
พิมานในกรอบวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

สถานการณ์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมานในปีที่ผ่านมา มีการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้ง ๘ 
ยุทธศาสตร์  โดยมีการวิเคราะห์ศักยภาพเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภาวะ
คุกคามหรือข้อจำกัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในและนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ  ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลพิมาน  ซึ่งเป็นการประเมินศักยภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดยใช้เทคนิค  SWOT  
analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่  จุดแข็ง  ( Strengths : S )   จุดอ่อน  (Weaknesses : W )  
และปัจจัยภายนอก  ได้แก่  โอกาส  (Opportunities : O )  และอุปสรรค (Threats : T )  เป็นเครื่องมือ 

 
ปัจจัยภายใน 

 ปัจจัยภายใน  ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ต้องนำมาพิจารณา  ได้แก่  ด้านการบริหาร  ระเบียบ
กฎหมาย  บุคลากร  งบประมาณ  ระบบฐานข้อมูล  การประสานงาน  ทรัพยากร  เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การทำงาน  การวิเคราะห์จุดแข็ง  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานมีส่วนดี  ความเข้มแข็ง  
ความสามารถ  ศักยภาพ  ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จในการพิจารณาด้านต่าง ๆ และการวิเคราะห์จุดอ่อน  
เป็นการพิจารณาปัจจัยภายนอกในหน่วยงานว่า  มีส่วนเสีย  ความอ่อนแอ  ข้อจำกัด  ความไม่พร้อม  ดังนี้ 
 

จุดแข็ง  ( Strengths : S )    จุดอ่อน  (Weaknesses : W )   

๑.  โครงสร้างการบริหารงานของตำบล  (อบต.) 
-  มีการจัดโครงสร้างส่วนราชการที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจ  
-  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน       
-  อนุสรณ์สถานแห่งความสงบ  (ภูพานน้อย)  สามารถพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  ประวัติศาสตร์  กีฬา  สถานที่
พัก  สถานที่จัดกิจกรรม   
-  อ่างเก็บน้ำบ้านดอนพัฒนา  อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย  หนอง
ป่าช้า  ลำน้ำก่ำ  สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว  จัด
กิจกรรมนิเวศวิทยา  พร้อมทั้งใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร   
-  มีระบบชลประทานตามพระราชดำริผ่านพื้นที่  

๑.  โครงสร้างการบริหารงานของตำบล  (อบต.) 
-  กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไข
ตลอดเวลา  ทำให้ศึกษาไม่ทัน  ขาดความชัดเจนใน
การดำเนินงาน   
-  ขาดบุคคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน  มีผลทำให้
ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร   
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๒.  บุคลากร 
-  บุคลากรมีความรู้ความสามารถและความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติหน้าที่   
-  มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสร้างองค์กร   
 
 

๒.  บุคลากร 
-  มีบุคลากรไม่เพียงพอ   
-  บุคลากรได้รับมอบหมายงานไม่เหมาะสมกับภาระ
งานและความรู้ความสามารถที่มี  

๓.  งบประมาณ 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายการ
พัฒนา  เช่น  สสส.  ปตท.  ธกส.  อำเภอนาแก  เป็นต้น   
-  ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  เช่น  จังหวัด
นครพนม  อำเภอนาแก  อบจ.นครพนม  ในการพัฒนาพ้ืนที่
ตำบลพิมาน   

๓.  งบประมาณ      
- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปีไม่เพียงพอ
ต่อการพัฒนา   

๔.  เครื่องมือและอุปกรณ์ 
-   มีการจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินการ   
-  มีการติดตามประสานงานระหว่างหน่วยงาน  ประชาชนและ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง   

๔.  เครื่องมือและอุปกรณ์ 
-  ไม่มีความรู้ความชำนาญในการจัดเก็บข้อมูล   
-  การจัดเก็บข้อมูลไม่มีความเที่ยงตรง   
-  การนำใช้ข้อมูลไม่มีความสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน   

 
 
 ๒.  ปัจจัยภายนอก 
 ปัจจัยภายนอก  ประกอบด้วย  ด้านการเมือง  ด้านเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่   ด้านสังคม  ด้าน
เทคโนโลยี  การวิเคราะห์โอกาสเป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นเช่นไร  เหตุการณ์
สถานการณ์ของโลก  ของประเทศ  ของจังหวัด  และของอำเภอที่เกิดข้ึนส่งผลต่อท้องถิ่นอย่างไร  หรือเป็น
โอกาสอันดีต่อท้องถิ่น  และการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก
ที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม  ก่อให้เกิดผลเสียหายหรือเป็นข้อจำกัด  ดังนี้ 
 

โอกาส  (Opportunities : O ) อุปสรรค  (Threats : T ) 
๑.  ด้านการเมือง /กฎหมาย  /นโยบาย 
- นักการเมืองมีเอกภาพและศักยภาพในการสนับสนุนการ
พัฒนา   
-  มีสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาอย่างมีพลัง  
-  ยึดนโยบายในการแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นนโยบาย
เร่งด่วน   
-  ภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนให้การช่วยเหลือผลักดันการ
ดำเนินขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน   
 
 

๑.  ด้านการเมือง /กฎหมาย  /นโยบาย 
-  พ้ืนที่รับผิดชอบมีมาก  ไม่สามารถพัฒนาได้ทั่วถึง   
-  ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวข้องในการบริหารงบประมาณ   
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๒.  ด้านเศรษฐกิจ 
-  ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก   
 
-  มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน  เช่น  กลุ่มออมทรัพย์  
กลุ่มอาชีพ   
-  มีระบบชลประทานตามพระราชดำริผ่านพื้นที่ตำบล
พิมาน   

๒.  ด้านเศรษฐกิจ 
-  ภัยธรรมชาติ  คือ  น้ำท่วม  วาตภัย  ภัยแล้ง   
-  ปัจจัยการผลิตสูง  ราคาสินค้าเกษตรมีราคาต่ำ   
 
-  ประชาชนไม่ให้ความสนใจ  หรือทำโครงการไม่
ต่อเนื่อง   

๓.  ด้านสังคม/วัฒนธรรม 
-  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมและ
วัฒนธรรม   
-   หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสำคัญให้ความร่วมมือดี   
-  ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการ
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  

๓.  ด้านสังคม/วัฒนธรรม 
-   ประชาชนยังมีแนวคิดว่า  การบริหารงาน  อบต.  
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการ   
-  ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญในการลดละเลิก
อบายมุข   
 

๔.  ด้านเทคโนโลยี 
-  มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร 
  

๔.  ด้านเทคโนโลยี 
-  ประชาชนขาดความสนใจ  ยังขาดความรู้ในการ
สืบค้น   

 
 จากการวิเคราะห์  SWOT  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  ควรใช้กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพ  (SO)  
กล่าวคือ  ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีอยู่  โดยการพัฒนาอนุสรณ์สถาน  (ภูพานน้อย)  อ่างเก็บน้ำบ้านดอน
พัฒนา  อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย  ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบ
ชลประทานให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการทำการเกษตร  ทั้งนี้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อให้เกิดการบริหารงานราชการให้เกิดประสิทธิภาพ  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในการร่วมพัฒนา และสภาพโอกาสที่เอ้ืออำนวย เพ่ิมศักยภาพในการ
ทำงานของหน่วยงาน เกิดเป็นปริมาณและคุณภาพงานให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  เพ่ือให้เกิดผลต่อการ
พัฒนาตำบลพิมานให้เต็มศักยภาพต่อไป 
 
 
๑.๒  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในชุมชนถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานได้ดำเนินการโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนา
และข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ .ศ.๒๕๕๙   โดยได้ดำเนินการโครงการ /กิจกรรม                   
ทุกยุทธศาสตร์ที่วางไว้โดยสามารถแก้ไขปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้รับ
ความร่วมมือจากภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  จนทำให้โครงการ /กิจกรรมต่างๆ  ประสบ
ความสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งจะสรุปผลการ ดำเนินงาน          
ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ  ดังนี้ 
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ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
 
 จากการพัฒนาตำบลพิมาน  ที่ผ่านมานั้นพบว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  ได้แก้ปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนได้บางส่วนเท่านั้น  เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ไม่มีงบประมาณสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ  ทำให้การพัฒนาไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 จะเห็นได้ว่าถ้ากำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาถูกต้องและตรงจุดตามศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่
แล้ว  พร้อมทั้งได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและได้รับความร่วมมืออย่างดีกับหน่วยงานที่สามารถ
ส่งเสริมได้แล้ว  ตำบลพิมานก็สามารถที่จะพัฒนาให้เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งต่อไป 
 
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 
 
 

ผลการดำเนินงาน 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  มีการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมานซึ่งเป็น
โครงการพัฒนา  โดยได้มีการกอ่หนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จำนวน  ๗๐  โครงการ  
จำนวนเงิน  ๙,๓๙๔,๙๕๘ บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

 
 

ยุทธศาสตร์ จำนวนงบประมาณ จำนวนโครงการ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๖ ๑๐๘,๖๐๐ 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ๑๖ ๖๙๒,๒๕๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ๔ ๒๑๑,๕๐๐ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๘ ๖๐๐,๐๐๐ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒ ๔๐,๐๐๐ 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร ๔ ๑๙๘,๐๐๐ 
๗. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒๑ ๔,๓๑๕,๖๐๘ 
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ๙ ๓,๒๒๙,๐๐๐ 
 รวม  ๗๐ ๙,๓๙๔,๙๕๘ 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) 
 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
งบประมาณ 

๑ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านพิมาน ม.๑  
 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

๙๕,๓๐๐ 

๒ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านจอมมณี 
หมู่ที ่๔ 
 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

๙๕,๓๐๐ 

๓ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์
บ้านแสงสว่าง ม. ๕ 
 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนได้จัด
กิจกรรมต่างๆของคนใน
ชุมชน 

๙๗,๕๐๐ 

๔ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านพิมานท่า
หมู่ที ่๘ 
 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

๙๕,๓๐๐ 

๕ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านดงน้อยหมู่
ที ่๙ 
 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

๙๕,๓๐๐ 

๖ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาบริเวณ 
หนองป่าช้า 

เงินสะสม เพ่ือให้บริการประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ 

๔๙๐,๐๐๐ 

๗ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ระบบน้ำสะอาด 
อบต.พิมาน 
 

เงินสะสม เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
เพ่ือการอุปโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

๓๕๐,๐๐๐ 

๘ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ระบบน้ำสะอาด 
ประปาหมู่บ้าน  บ้าน
คลองเจริญ ม. ๑๐ 

เงินสะสม เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
เพ่ือการอุปโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

๒๓๐,๐๐๐ 



๑๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) 
 

๙ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ระบบน้ำสะอาด 
ประปาหมู่บ้าน  บ้าน
ดงน้อย ม. ๙ 

เงินสะสม เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
เพ่ือการอุปโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

๔๙๖,๐๐๐ 

๑๐ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุดหนุนกิจการขยาย
เขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
(สายไฟดับ) บ้านปาก
บัง ม. ๒ 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๔๙,๓๘๔ 

๑๑ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุดหนุนกิจการขยาย
เขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
(สายไฟดับ) บ้านปาก
บัง ม. ๒ 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๔๙,๕๒๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
งบประมาณ 

๑๒ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ระบบน้ำสะอาด 
ประปาหมู่บ้าน  บ้าน
พิมานท่า ม. ๘ 

เงินสะสม เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
เพ่ือการอุปโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

๓๕๐,๐๐๐ 

๑๓ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ระบบน้ำสะอาด 
ประปาหมู่บ้าน  บ้าน
สุขเกษม ม. ๗ 

เงินสะสม เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
เพ่ือการอุปโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

๓๘๗,๐๐๐ 

๑๔ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ระบบน้ำสะอาด 
ประปาหมู่บ้าน  จอม
มณี ม. ๔ 

เงินสะสม เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
เพ่ือการอุปโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

๒๙๔,๐๐๐ 

๑๕ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ระบบน้ำสะอาด 
ประปาหมู่บ้าน  บ้าน
พิมาน ม. ๓ 

เงินสะสม เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
เพ่ือการอุปโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

๓๗๑,๐๐๐ 

๑๕ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ระบบน้ำสะอาด 
ประปาหมู่บ้าน  บ้าน
ปากบัง ม. ๒ 

เงินสะสม เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
เพ่ือการอุปโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

๓๕๐,๐๐๐ 

๑๗ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ำบาดาลบ้านดง
น้อย ม. ๙ 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
เพ่ือการอุปโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

๘๔,๐๐๐ 

๑๘ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ำบาดาลบ้านพิมาน
ท่า  ม. ๘ 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
เพ่ือการอุปโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

๘๔,๐๐๐ 

๑๙ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ำบาดาลบ้านแสง
สว่าง ม. ๕ 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
เพ่ือการอุปโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

๘๔,๐๐๐ 

๒๐ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ำบาดาลบ้านจอม
มณี  ม. ๔ 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
เพ่ือการอุปโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

๘๔,๐๐๐ 

๒๑ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ำบาดาลบ้านปาก
บัง  ม. ๒ 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
เพ่ือการอุปโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

๘๔,๐๐๐ 



๑๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
งบประมาณ 

๑ การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
บริการด้านสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 

๑๑๓,๐๐๐ 

๒ การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
บริการด้านสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 

๕๘,๕๐๐ 

๓ การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  การ
พัฒนาบุคลากรใน
การดำเนินงาน
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 
 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ผู้นำได้มีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

๒๐,๐๐๐ 

๔ การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และ
ประสานงานการ
ต่อต้านสิ่งเสพติด 
อุบัติเหตุ อุบัติภัย 
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักถึงความสำคัญ
ในการป้องกันโรค 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
งบประมาณ 

๑ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรม
การสานตะกร้าจาก
เส้นพลาสติก 
 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนได้มี
อาชีพเสริม 

๑๐,๐๐๐ 

๒ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรม
การทำดอกไม้จันทน์
และพวงหรีด 
 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนได้มี
อาชีพเสริม เพ่ิมรายได้
ให้ครัวเรือน 

๑๐,๐๐๐ 

๓ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรม
การประดิษฐ์สิ่งของ
จากวัสดุเหลือใช้ 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์สูงสุดจากวัสดุ
เหลือใช้และลดปริมาณ
ขยะในชุมชน 

๑๐,๐๐๐ 

๔ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรม
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทอผ้าพ้ืนเมือง 
 

ข้อบัญญัติ เพ่ือพัฒนาทักษะการทอ
ผ้า เย็บผ้า 

๑๐,๐๐๐ 

๕ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีตำบล
พิมาน 

ข้อบัญญัติ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
เกีย่วกับการทำ
เกษตรกรรมให้กับ
ประชาชน 

๑๘,๐๐๐ 

๖ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรม
การสานแห 

พมจ. เพ่ือส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริมและอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕๐,๖๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
งบประมาณ 

๑ การพัฒนาด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการสืบสานภูมิ
ปัญญาตำบลพิมาน 
 

ข้อบัญญัติ เพ่ือสืบสานและถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ 

๒ การพัฒนาด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาภายใน
ตำบล 
 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนได้มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง  สมบูรณ์ 

๑๕๐,๐๐๐ 

๓ การพัฒนาด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์การกีฬา 
 

ข้อบัญญัติ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ออกกำลังกาย 

๖๐,๐๐๐ 

๔ การพัฒนาด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุนงาน
ประเพณีออกพรรษา
ประเพณีแข่งเรือ
ให้กับสภาวัฒนธรรม
ตำบลพิมาน 

ข้อบัญญัติ เพ่ือสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

๑๐๐,๐๐๐ 

๕ การพัฒนาด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุนงาน
ประเพณีสงกรานต์
ให้กับสภาวัฒนธรรม
ตำบลพิมาน 

ข้อบัญญัติ เพ่ือสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

๑๐๐,๐๐๐ 

๖ การพัฒนาด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุน
กิจการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีให้แก่สภา
วัฒนธรรมอำเภอนา
แก 
 

ข้อบัญญัติ เพ่ือสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

๖๐,๐๐๐ 

๗ การพัฒนาด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ 

ข้อบัญญัติ เพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวตำบลพิมาน 

๑๐๐,๐๐๐ 

๘ การพัฒนาด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันใน
รายการต่างๆ 

ข้อบัญญัติ เพ่ือเป็นการพัฒนา
ทักษะด้านการกีฬา 

๒๐,๐๐๐ 

 



๒๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
งบประมาณ 

๑ พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 
 

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ข้อบัญญัติ เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันภัยต่างๆ 

๔๒,๔๐๐ 

๒ พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 
 

โครงการค่ายส่งเสริม
ความเป็นผู้นำ 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ได้รู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนต่อชุมชน 

๓๕,๐๐๐ 

๓ พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 
 

โครงการจัดซื้อเสื้อชู
ชีพ 

ข้อบัญญัติ เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

๕,๐๐๐ 

๔ พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 
 

โครงการจัดซื้อน้ำยา
เคมีเครื่องดับเพลิง 

ข้อบัญญัติ เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

๑๖,๐๐๐ 

๕ พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 
 

โครงการจัดค่าย
เยาวชน 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ได้รู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนต่อชุมชน 

๓๐,๐๐๐ 

๖ พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 
 

โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้เด็กได้รู้บทบาท
หน้าที่ของตนต่อ
ส่วนรวม 

๕๐,๐๐๐ 

๗ พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 
 

โครงการ อบต. พบ
ประชาชน 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ 

๘ พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 
 

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุในท้องถนน
ช่วงเทศกาล 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๓๕,๐๐๐ 

๙ พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 
 

โครงการส่งเสริมการ
ดำเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนได้รู้
หลักการดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๘๐,๐๐๐ 

๑๐ พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 
 

โครงการลานบ้าน
ลานเมือง 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนได้สืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
การบูรณาการการ
ทำงานร่วมกันของภาคี
เครือข่าย 
 
 

๕๐,๐๐๐ 



๒๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) 
 

๑๑ พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 
 

โครงการธนาคาร
ความดี 

ข้อบัญญัติ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล 

๑๕๐๐๐๐ 

๑๒ พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 
 

โครงการจัดซื้อวัสดุ
เพ่ือประกอบเป็นถัง
ขยะแยกประเภท 
 

ข้อบัญญัติ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์จากขยะ 

๘,๐๐๐ 

๑๓ พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 
 

โครงการป้องกันภัย
น้อย 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ได้รู้จักการป้องกันภัย
ต่างๆ 

๑๕,๐๐๐ 

๑๔ พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 
 

โครงการอุดหนุน
กองทุนสวัสดิการ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลพิมาน 
 

ข้อบัญญัติ เพ่ือส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนได้จัดสวัสดิการ
ให้แก่กัน 

๗๐,๐๐๐ 

๑๕ พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 
 

โครงการวัยรุ่นวัยใส
ห่างไกลการตั้งครรภ์
ไม่พร้อม 

พมจ. เพ่ือให้แด็กได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าของตนเองและ
คนอ่ืน 

๔๙,๐๐๐ 

๑๖ พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 
 

โครงการสูงวัยอย่างมี
คุณค่า  ชราอย่างมี
ศักดิ์ศรี 

พมจ. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รู้จัก
ดูแลสุขภาพของตนเอง
และคนอ่ืน 

๔๖,๘๕๐ 

 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
งบประมาณ 

๑ การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการปลูกป่าหญ้า
แฝกในที่สาธารณะ 

ข้อบัญญัติ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
ดินน้ำป่า 

๑๐,๐๐๐ 

๒ การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการสืบสานภูมิ
ปัญญาการอนุรักษ์
ดิน น้ำ ป่า 

ข้อบัญญัติ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓๐,๐๐๐ 

 
 



๒๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
งบประมาณ 

๑ การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ำ 
 

โครงการขุดลอกห้วย
ดงขวาง ม. ๑๐ 

เงินสะสม เพ่ือให้มีแหล่งน้ำเพ่ือ
การเกษตรเพียงพอ 

๓๔๗,๐๐๐ 

๒ การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ำ 
 

โครงการขุดลอก
หนองสองห้อง 

เงินสะสม เพ่ือให้มีแหล่งน้ำเพ่ือ
การเกษตรเพียงพอ 

๑๙๘,๕๐๐ 

๓ การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ำ 
 

โครงการขุดลอก
หนองกุดเต่า ม. ๘ 

เงินสะสม เพ่ือให้มีแหล่งน้ำเพ่ือ
การเกษตรเพียงพอ 

๓๔๘,๕๐๐ 

๔ การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ำ 
 

โครงการขุดลอกห้วย
สายนา บ้านสุขเกษม 
ม. ๗ 

เงินสะสม เพ่ือให้มีแหล่งน้ำเพ่ือ
การเกษตรเพียงพอ 

๔๙๕,๐๐๐ 

๕ การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ำ 
 

โครงการขุดลอกห้วย
สายนา บ้านดอน
พัฒนา ม. ๖ 

เงินสะสม เพ่ือให้มีแหล่งน้ำเพ่ือ
การเกษตรเพียงพอ 

๙๙,๐๐๐ 

๖ การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ำ 
 

โครงการขุดลอกห้วย
แล้งบ้านแสงสว่าง ม.
๕ 

เงินสะสม เพ่ือให้มีแหล่งน้ำเพ่ือ
การเกษตรเพียงพอ 

๔๙๖,๐๐๐ 

๗ การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ำ 
 

โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำล้นบ้านจอมมณี 
ม. ๔ 

เงินสะสม เพ่ือให้มีแหล่งน้ำเพ่ือ
การเกษตรเพียงพอ 
 
 

๔๑๕,๐๐๐ 

๘ การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ำ 
 

โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำล้นบ้านพิมาน ม. 
๓ 

เงินสะสม เพ่ือให้มีแหล่งน้ำเพ่ือ
การเกษตรเพียงพอ 
 
 

๔๑๕,๐๐๐ 

๙ การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ำ 
 

โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำล้นบ้านพิมาน ม. 
๑ 

เงินสะสม เพ่ือให้มีแหล่งน้ำเพ่ือ
การเกษตรเพียงพอ 
 
 

๔๑๕,๐๐๐ 

 
 



๒๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
งบประมาณ 

๑ ด้านการเมืองการ
บริหาร 
 

โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวบ้าน
พิมาน ม. ๓ 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 

๘๘,๐๐๐ 

๒ ด้านการเมืองการ
บริหาร 
 

โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวบ้านดอน
พัฒนา ม. ๖ 

ข้อบัญญัติ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 

๘๘,๐๐๐ 

๓ ด้านการเมืองการ
บริหาร 
 

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ซักผ้าแบบ ๒ ถังซัก 

ข้อบัญญัติ เพ่ือบริการผู้มาท่องเที่ยว 
อบรมสัมมนาที่ภูพาน
น้อย 

๑๒,๐๐๐ 

๔ ด้านการเมืองการ
บริหาร 
 

โครงการจ้างองค์กร
หรือสถาบันที่เป็น
กลางในการ
ประเมินผลความพึง
พอใจ 

ข้อบัญญัติ เพ่ือพัฒนาการให้บริการ
ประชาชน 

๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) 
 

๑.๓  การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาทอ้งถ่ินในเชิงคุณภาพ 
 
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

การพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรที่
ดี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ อบต.พิมานและ
ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์โดยการจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรมของสถาบันหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาวิสัยทัศน์ของบุคลากรโดยการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นและ
ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร นอกจากจะพัฒนาด้านบุคลากรให้มีความพร้อมแล้ว ในส่วนของอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานก็ได้จัดให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการให้บริการ
ประชาชน  

ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารอินเตอร์เน็ต โดยจัดตั้งศูนย์บริการ Internet ตำบล ขณะเดียวกันก็พัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) 
สำนักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลได้เปิดเว็บไซต์  และเฟส
บุค  เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านกระดานสนทนา ซึ่งเป็น
การลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที มีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการคิด การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การบูรณาการเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
ตำบล  การเข้าถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ตามโครงการเวทีชาวบ้าน การออกหน่วยบริการ
ประชาชนเคลื่อนที่  การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์   สื่อออนไลน์ หอ
กระจายข่าว ที่ประชุมหมู่บ้าน  เพ่ือเพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้กับประชาชนมากขึ้น มีการจ้างสถาบันทาง
การศึกษาท่ีเป็นกลางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน ทั้งนี้ เพ่ือรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน อันจะ
นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป  และกลุ่มพลังมวลชนในพ้ืนที่ พร้อมทั้งน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
     องค์การบริหารส่วนตำบลตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของพ่ีน้องประชาชนใน
พ้ืนที่ พร้อมกับพัฒนาผู้สูงอายุและผู้พิการ ส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการ  สนับสนุนการออกกำลังกาย 
ให้แก่เยาวชนและประชาชน ประชาชน  
  ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค มุ่งเน้นที่การรณรงค์ป้องกัน การควบคุมและการให้ความรู้ 
เช่น การดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โครงการรณรงค์และ
ประสานงานการต่อต้านสิ่งเสพติด อุบัติเหตุ อุบัติภัย ป้องกันโรคต่างๆ การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน และโครงการระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น โดยมีการบูรณาการ
กิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับบริการด้านสาธารณสุขเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพดี
ถ้วนหน้า  
    
   
 



๒๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) 
 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   องค์การบริหารส่วนตำบลได้เน้นในการปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพ้ืนฐานให้มี

มาตรฐาน นำไปสู่การใช้ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ในช่วงที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน
ได้ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางบายน้ำ ตลอดจนพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้พร้อมใช้
งานอยู่เสมอ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๑ หมู่บ้าน  

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
    การอนุรักษ์แหล่งน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานได้มีโครงการต่างๆเพ่ือให้คนในชุมชนได้มี

แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอต่อการประกอบอาชีพเช่นการขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง เพ่ือกักเก็บ
น้ำ  ทั้งยังมีการอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อให้คนในชุมชนได้มีแหล่งอาหาร 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่

ประชาชนในพ้ืนที่ พร้อมกันนี้ก็ได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า โดยจัดกิจกรรมต่างๆให้เด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ 

 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

     ด้านการศึกษา  เน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นหลัก เด็กนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรวมถึงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจะต้องได้รับการดูแลด้านอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมอย่างครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  
เพ่ือให้เดก็ได้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ อารมณ ์สังคมและสติปัญญา 
 ด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  มีการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยการจดกิจกรรมงานวันสงกรานต์  มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  งานออกพรรษา ซึ่งมีการแข่งเรือ
ประจำปี  การไหลเรือไฟ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ องค์กรภาค
ประชาชน  ซึ่งเป็นการสืบสานให้ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไป 
 

๗. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ด้านสวัสดิการสังคม ดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆเพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รู้บทบาทหน้าที่ของตนต่อส่วนรวม  การเป็นจิตอาสา  การ
ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ทั้ งกิจกรรมการป้องกันภัยในชุมชน  
โครงการลานบ้านลานเมือง เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอ่ืนๆอีกมากมายซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในชุมชน  ตลอดจนการบูรณาการโครงการร่วมกันในชุมชน  ซึ่งแผนงาน
โครงการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้จะส่งผลให้คนในชุมชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ โดยการฝึกอบรมด้านอาชีพ

แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน  เพ่ือสร้างรายได้เสริมและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมความรู้และ
ประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะมีการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
 



๒๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) 
 

 ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา   
 ด้านการท่องเที่ยว  ได้มีการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ หรือการท่องเที่ยวชุมชน  โดยส่งเสริมให้
เกิดศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในส่วนของภูพาน้อย องค์การบริหาร
ส่วนตำบลพิมานได้ประสานงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องเพ่ีอพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ และท่องเที่ยวเชิงอรุรักษ์  จัดให้มีการเข้าค่ายลุกเสือ การฝึกอบรม หรทอค่ายกิจกรรมต่างๆ  
ในด้านการกีฬา เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา  การส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันในรายการต่างๆ 
   
๒.  ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานได้ดำเนินงานงาน
ตามแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๙ ด้าน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชน  ดังนี้ 
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร ส่งผลให้บุคลากรของ อบต.พิมานและประชาชนทั่วไปมี

ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  การให้บริการประชาชน ในส่วนของ
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการบริการประชาชนส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับหนึ่ง  

ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงเช่นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ทางเว็ปไซต์ ไลน์และเฟสบุค  ทำ
ให้ประชาชนได้รับรู้การทำงาน  การให้บริการของ อบต.มากขึ้น 

 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
     จากากรดำเนินงานเรื่องดูแลสุขภาพของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ พร้อมกับพัฒนาผู้สูงอายุและผู้
พิการ ส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการ  สนับสนุนการออกกำลังกาย ให้แก่เยาวชนและประชาชน ประชาชน 
การดูแลด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค โดยการมุ่งเน้นที่การรณรงค์ป้องกัน การควบคุมและการให้
ความรู้ เช่น การดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โครงการ
รณรงค์และประสานงานการต่อต้านสิ่งเสพติด อุบัติเหตุ อุบัติภัย ป้องกันโรคต่างๆ การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์   โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน และโครงการระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น โดยมี
การบูรณาการกิจกรรมร่วมกันของภาคีเครือข่ายการพัฒนา  ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้าใจเกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดโรคทำให้ชุมชนปลอดโรค เช่นโรคไข้เลือดออกลดลงเมื่อเทียบเคียงกับจำนวนโรค
ไข้เลือดออกที่เกิดขึ้น  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเสนอ
โครงการมายังองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานเพ่ือขอรับการอุดหนุนงบประมาณในการดำเนินงานด้าน
สาธารณสุข 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   การดำเนินงานตามแผนงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่นการปรับปรุงสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการพ้ืนฐาน ในช่วงที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานได้ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง 
บำรุงรักษา ถนน ทางบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา ได้ครอบคลุมทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน  ส่งผลให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก  ในหมู่บ้านมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
    การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานได้มี

โครงการต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาภัย
แล้งในพ้ืนที่  โดยการขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง เพ่ือกักเก็บน้ำ และก่อสร้างฝายน้ำล้นทำให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เช่นป่าภูพานน้อยซึ่งองค์การบริหารส่วน

ตำบลพิมานดูแลประมาณ ๕๑๕ ไร่ และป่าชุมชนบ้านปากบัง ป่าดอนนายาง ป่าชุมชนบ้านดงน้อย  กิจกรรม
การปลูกป่า การสร้างฝายชะลอน้ำ  แนวกันไฟป่า ส่งผลให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า 
ทำให้มีป่าไม้เพ่ิมขึ้น  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  สามารถเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก เยาวชน 
และผู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในตำบล  

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   การพัฒนาด้านการศึกษา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาทำให้เด็กชั้นปฐมวัยและเด็กนักเรียนในโรงเรียน
ทั้งหกแห่งได้ดื่มนมและอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการ  ทำให้เด็กได้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 
 การดำเนินงานด้านการสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่นงานวันสงกรานต์ งาน
ออกพรรษา แข่งเรือ ลานบ้านลานเมือง ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  สืบสาน และ
ถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน 

๗. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   การดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม ดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ การให้ความสำคัญกับเด็ก
และเยาวชนซึ่งมีกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ การสร้างจิตอาสา  การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เศรษฐกิจ
พอเพียง และโครงการต่างๆที่อยู่ในยุทธศาสตร์นี้  ส่งผลให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา  มีความ
เป็นจิตอาสา  ทำให้ชุมชนน่าอยู่มากยิ่งข้ึน 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
จากการมุ่งเน้นการพัฒนาเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ โดยการฝึกอบรม

ด้านอาชีพแก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน  เพ่ือสร้างรายได้เสริมและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริม
ความรู้และประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ทำให้ตำบลพิมานมีกลุ่มอาชีพที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ซึ่ง
เป็นสินค้าที่สามารถจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ เช่น เสื้อเย็บมือ ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ตะกร้าที่
ทำมาจากเส้นพลาสติกเป็นต้น 
 ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
 จากการดำเนินงานมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในตำบล  สร้างองค์ความรู้ให้กับคนใน
ชุมชน  มีการพัฒนาบ้านพักโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน  ด้านการกีฬา  ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีความรัก
สมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะ 
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๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑  
สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีที่ผ่านมา (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
และแนวทางแก้ไข 
 

โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
การดำเนินงาน 

 

แนวทางการแก้ไข 

โครงการ อบต.พบ
ประชาชน 

๑๐,๐๐๐ การรายงานผลการดำเนินงาน
ให้กับประชาชนทราบ  การ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ประกอบการจัดทำแผนพัฒนา
ของ อบต. 

จำนวนประชาชน
แต่ละหมู่บ้านที่มา
เข้าร่วมประชุมมี
จำนวนไม่มาก 

- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง 
- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
กำชับลูกบ้านให้เข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการ 
 

โครงการธนาคาร
ขยะ 

๓๐,๐๐๐ มีธนาคารขยะ  โดยแต่ละ
หมู่บ้านบริจาคขยะเพ่ือนำไป
จำหน่ายเป็นกองทุนและนำ
เงินไปทำกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ 

ประชาชนส่วนใหญ่
ที่ไมใ่ช้ผู้นำไม่
สามารถคัดแยก
ขยะได้เอง 
 

- ผู้นำแต่ละหมู่บ้านที่
ผ่านการฝึกอบรมคัด
แยกขยะให้ความรู้แก่
ลูกบ้านเกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะ เพ่ือง่าย
ต่อการนำไปจำหน่าย 
 

โครงการธนาคาร
ความดี 

๑๐,๐๐๐ ส่งเสริมให้ประชาชนทำความ
ดีเพ่ือส่วนรวม 

ประชาชนส่วนใหญ่
ยังไม่เข้าใจ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ เช่น
กิจกรรมอะไรบ้างที่
สามารถเก็บ
คะแนนความดีได้ 

- จัดทำแผ่นพับหรือ
สื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนแต่ละ
ครัวเรือน 
- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาสัมพันธ์ทาง
หอกระจายข่าว 
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